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"Queríamos
ter uma solu-
ção confiável e

flexível para
realizar as

mudanças em
nossos processos e

integrar tudo ao
recém-instalado ERP"

diz Henrique Adamczyk,
diretor de tecnologia da infor-

mação e gestão do Boticário. A solu-
ção adotada pela rede de perfumarias foi o

WebLogic Process Edition, da fabricante BEA
System, que permite interligar e controlar o
movimento do estoque, a loja virtual e o pro-
grama de fidelidade da empresa.

Um dos benefícios do projeto, iniciado em
2005, foi a redução de erros. Antes, o controle
dos processos de negócios era dependente de
interface e intervenção humana. "Agora, ficou
mais fácil detectar falhas na operação. Um
analista pode encontrar exatamente em que

ponto dos sistemas uma transação está para-
da, inclusive na loja online, o que gera um
ganho de tempo e permite resposta ágil" afir-
ma Adamczyk. Com 2 328 lojas - 45 próprias
e as demais franqueadas — em todo o Brasil e
em 23 países, o Boticário vende atualmente
55 milhões de unidades de 550 diferentes tipos
de produtos, o que corresponde a um fatura-
mento bruto de 2 bilhões de reais. O sistema
atende a toda essa troca de informações sobre
produção e vendas, conectando 800 usuários.
A idéia inicial era integrar alguns sistemas,
o que foi feito no ano passado. A partir de
então, conforme os resultados foram apare-
cendo, a área de TI decidiu expandir o projeto,
ainda em curso, com a integração de outras
300 aplicações relacionadas à produção, ao
desenvolvimento de produtos e outras áreas
da empresa, envolvendo desde a movimenta-
ção de estoque até novas encomendas.

Além disso, o projeto possibilita integrações
em tempo real, geração de novas interfaces e
padronização. "Posso ter a certeza de que cada



atividade da loja vai ser padronizada e sem erros,
desde o caixa do nosso franqueado até a entrada dos
dados no sistema de ERP", afirma Adamczyk.

Outros projetos > O projeto foi realizado
com a consultoria C&C Solution Technology e a
solução usa um conector-padrão de mercado,
homologado pela SAP. "Após mapear todos os pro-
cessos da empresa, conseguimos visualizar as
necessidades de cada área" diz Adamczyk, Ao
longo da integração do legado, ele conta que foi
sendo construído um manual de processos, para
que as franquias trabalhem de forma alinhada
e com os padrões determinados pelo Boticário.
Segundo Adamczyk, o ERP agilizou diversos
processos decisórios. "As atividades da organização
fluem melhor. Os executivos podem dedicar seu
tempo a questões mais relevantes", afirma.

A reestruturação da área de tecnologia permitiu a
efetivação de outros projetos, como a automação dos
armazéns, com transelevadores para cargas de peque-
no padrão e linha de separação de produtos (Picking
by Light). Possibilitou ainda a revisão dos processos

de negócios e a integração da rede de varejo por saté-
lite. Alguns departamentos foram modificados, como
o operacional, que foi dividido em duas partes: pes-
quisa e inovação e supply chain (logística). Também
criaram-se novas áreas, como diretoria de responsa-
bilidade social e comunicação. "Hoje, temos uma
visualização gráfica dos processos. Tudo ficou mais
organizado e padronizado", afirma Adamczyk. Ê o pri-
meiro passo rumo ao SOA. "Seria pretensão dizer que
a estrutura já está focada em Arquitetura Orientada a
Serviço. Mas é um bom começo", diz Adamczyk.

Text Box
Fonte: Info Corporate, n. 32, p. 48-49, maio 2006.




